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Introducere  

Negocierea şi alegerea unor stiluri de viaţă din diversitatea de opţiuni pe care o pune la 

dispoziţie societatea modernă sunt procese a căror desfăşurare se află la limita dintre extrema 

extensionalităţii (efectele globalizării) şi cea a intenţionalităţii (dispoziţiile personale şi ale 

grupului de apartenenţă). Particularizând, tot în acest punct se află autoidentificarea şi afirmarea 

unei anume identităţi şi apartenenţe la un grup sau altul. În studiul de faţă ne-am  propus să 

urmărim aceste aspecte la nivelul populaţiei de etnie rromă, nu prin analiza dinamicii relaţiilor 

interetnice (aspect acoperit de alte cercetări care s-au concentrat pe acest subiect), ci prin analiza 

dimensiunilor participării, producţiei culturale şi consumului cultural. 

Obiectivele specifice vizează trei aspecte: primul este de factură socio-psihologică 

(identificarea reprezentărilor sociale, a autopercepţiei şi a gradului de împărtăşire de către rromii 

intervievaţi a valorilor considerate tradiţionale); al doilea aspect este legat de consum şi 

producţie culturală în comunităţile studiate (identificarea gradului de cunoaştere/ practicare a 

meseriilor tradiţionale; identificarea opţiunilor de consum cultural şi a nevoilor culturale ale 

populaţiei rrome) şi al treilea legat de politici publice culturale referitoare la promovarea şi 

perpetuarea valorilor culturale rrome (în special identificarea gradului de cunoaştere a 

activităţilor desfăşurate de CNCR-Romano Kher).  

Aşadar, corelând asumpţiile de la care am plecat cu obiectivele specifice ale studiului 

vom încerca să formulăm câteva posibile răspunsuri la întrebări (şi derivate ale acestora) precum:  

- Care este gradul în care rromii îşi declină identitatea etnică?  

- Care sunt opţiunile de consum cultural ale membrilor comunităţilor rrome, care 

adesea au un caracter închis, ţinând cont de infrastructura culturală la care au acces (care 

adesea se limitează la cea de tip domestic, în general televizorul)? 

- Într-o societate populată de o majoritate de etnie română, în ce măsură poate fi 

promovată producţia culturală rromă şi care ar fi publicul său ţintă?  

- Având în vedere caracterul globalizat al pieţei economice, se mai pot remarca 

etnicii rromi prin meseriile cunoscute ca fiindu-le tradiţionale? Şi mai ales care e 

probabilitatea ca ei înşişi să-şi dorească transmiterea abilităţilor necesare acestor practici 

către generaţiile tinere? 
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Facem precizarea că de-a lungul studiului am încercat să ne detaşăm de viziunile 

romanţioase asupra populaţiei rrome, fiind sceptici în privinţa termenului de „tradiţional”, 

referindu-ne prin acesta la acele valori şi practici caracterizate prin repetabilitate în timp şi în 

materie de tehnici, discursuri, modalităţi de transmitere. S-a căutat evitarea folosirii termenului 

de „tradiţional” ca fiind „caracteristic”, „specific”, „individualizator”. De asemenea, ne-am 

referit la rromi nu doar ca la „păstrători” de cultură rromă, dar şi ca producători şi consumatori 

de cultură rromă, tocmai pentru că înţelegem procesul de păstrare a culturii ca fiind unul 

dinamic, şi mai puţin ca pe unul static aşa cum este actul simplificat de conservare a culturii.  

În acelaşi timp, având în vedere că unitatea analizată este un grup etnic care nu este 

majoritar, vom ţine cont de perspectiva interacţionistă a lui Jenkins, conform căruia identităţile 

trebuie negociate acolo unde se intersectează internul şi externul, cultura comună a unui grup 

etnic fiind mai curând efect, şi mai puţin o premiză a interacţiunii
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Jenkins, Richard [1996] (2004/2008). Social Identity,Routledge, New York. 
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Obiectivele, Metodologia Cercetării şi Profilul Sociodemografic al Respondenţilor  

 

 Studiul „Participare şi Consum Cultural în Rândul Rromilor” este o cercetare sociologică 

a cărui obiectiv general este evaluarea participării şi consumului cultural la nivelul populaţiei de 

etnie rromă. Obiectivele specifice ale sondajului au fost: 

 

 identificarea percepţiilor populaţiei de etnie rromă aspura 

autoidentificării şi reprezentărilor sociale,  

  identificarea gradului de împărtăşire a valorilor culturii specifice 

(tradiţii, obiceiuri, limbă, port, cunoaşterea personalităţilor culturii 

rrome) 

  identificarea gradului de cunoaştere şi practicare a meseriilor 

tradiţionale 

  identificarea practicilor de consum cultural şi a nevoilor culturale ale 

populaţiei rrome 

  identificarea gradului de cunoaştere a activităţilor desfăşurate de 

CNCR-Romano Kher 

  

 Eşantionul cercetării a cuprins un total de 600 de respondenţi de etnie rromă, cu vârste de 

15 ani şi peste, care locuiesc în zone compacte (cu cel puţin 20 de rromi care trăiesc compact în 

zone ale unor localităţi), la nivel naţional cu marja de eroare de +/- 4%, la un nivel de încredere 

de 95%. Ca metodă de cercetare s-a folosit chestionarul aplicat prin intervievare faţă-în faţă, iar 

datele au fost colectate în perioada iunie-iulie 2010. 

 

 În privinţa distribuţiei eşantionului pe regiunile de dezvoltare există un procent mai mare 

de respondenţi din regiunile de Sud, Centru şi Nord-Vest comparativ cu celelalte regiuni (vezi 

graficul 1).  
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Grafiul 1. Distribuţia eşantionului pe cele 8 regiuni de dezvoltare 

 

Eşantionul a fost unul echilibrat în ceea ce priveşte distribuţia pe mediul de rezidenţă şi 

pe dimensiunea de gen a respondenţilor. Tabelul de mai jos ilustrează cum s-au distribuit 

procentele respondenţilor din mediul urban, respectiv rural şi procentele respondenţilor pe 

dimensiunea de gen.  

 

 Tabelul 1. Distribuţia respondenţilor în funcţie de mediul de rezidenţă şi pe dimensiunea de gen 

Mediul de rezidenţă Procentul respondenţilor din eşantion 

Urban 43% 

Rural 57% 

Sexul respondenţilor Procentul respondenţilor din eşantion 

Masculin 47% 

Feminin 53% 

  

 

În eşantion au fost cuprinse peste 18 neamuri de rromi. Cea mai mare proporţie a reprezentat-o 

categoria rromilor românizaţi (34,7% din total), urmaţi de rudari, căldărari şi ursari.   
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Tabelul 2. Distribuţia repsondenţilor pe neamuri de rromi 

Neamuri Frecvenţă Procent din total (%) 

Vătraşi (asimilaţi/românizaţi) 208 34,7 

Căldărari 52 8,7 

Rudari 52 8,7 

Ursari 51 8,5 

Spoitori 29 4,8 

Gabori 28 4,7 

Cărămidari 20 3,3 

Lingurari 13 2,2 

Lăutari 12 2,0 

Rromi turci 10 1,7 

Şătrari 9 1,5 

Boldeni (florari) 7 1,2 

Fierari 7 1,2 

Argintari 4 0,7 

Pletoşi 4 0,7 

Zlătari 3 0,5 

Corbeni 2 0,3 

Pieptănari 1 0,2 

Altul 49 8,2 

NŞ/NR 39 6,5 

Total 600 100 

  

 

 În ceea ce priveşte modul în care neamurile cuprinse în eşantion s-au distribuit pe 

regiunile de dezvoltare, din harta 1 se observă o corelaţie între anumite neamuri şi ponderea lor 

într-o regiune de dezvoltare. Astfel, toţii rromii turci cuprinşi în cercetare sunt din regiunea de 

Sud-Est, iar aproape toţi rromii gabori din Nord-Vest şi de asemenea, aproape toţi rromii spoitori 

sunt din regiunea de Sud. Tot regiunea de Sud este cea care a cuprins într-o măsură mai mare 

diferite neamuri de rromi: căldărari, ursari, rudari, şi spoitori. Dintre rromii românizaţi cuprinşi 

în eşantion, cea mai mare parte au fost din regiunea de Vest, urmată de Nord-Vest. Regiunile 

Bucureşti, Sud-Est şi Nord-Est au cuprins acelaşi număr de rromi românizaţi.    
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Harta 1. Distribuţia neamurilor de rromi din eşantion pe regiunile de dezvoltare 

 

 

 Alte aspecte urmărite pentru a realiza profilul socio-demografic al respondenţilor au fost 

întrebări legate de structura şi tipul comunităţii de rromi din care respondenţii fac parte, dar şi 

despre mobilitatea acestora. Conform datelor analizate, localităţile cuprinse în studiu au în 

proporţii aproximativ egale rromi tradiţionali şi rromi asimilaţi (vătraşi). Există o proporţie mai 

mare a localităţilor în care rromii trăiesc compact într-o zonă, iar în ceea ce priveşte mobilitatea 

respondenţilor, cea mai mare parte a acestora (79%) nu au locuit temporar în altă ţară.   
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Graficul 2. Distrbiuţia răspunsurilor la întrebarea „În localitatea dvs. sunt mai degrabă rromi 

tradiţionali sau rromi vătraşi/românizaţi?”  

 

 

 

Graficul 3. Distribuţia respondenţilor în funcţie de structura comunităţii în care trăiesc 
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Graficul 4. Mobilitatea respondenţilor din eşantion 

 

 

 În privinţa profilului ocupaţional al respondenţilor, eşantionul este compus în cea mai 

mare parte de persoane casnice (43%). Urmează cei care lucrează ca zilieri în agriculutură 

(11%), muncitorii necalificaţi în sectoare neagricole (9%), pensionari (8%), muncitori calificaţi 

şi elevi (5%).  
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Identitate şi valori ale populaţiei rrome 

 

Autopercepţia populaţiei de rromi asupra etniei şi raportarea la structuri specifice. 

Această secţiune cuprinde date despre percepţia rromilor asupra propriei identităţi etnice şi 

despre manifestările valorilor culturii rrome în rândul acestei populaţii. Analiza mecanismelor de 

identificare şi percepţie a rromilor a constituit subiectul unor serii de studii (de la cele 

etnografice, la cele de calitatea vieţii, la etnobarometre şi proiecte privind relaţiile etnice). Am 

considerat importantă analiza autopercepţiei, auto-identificării şi a reprezentărilor sociale 

populaţiei rrome pentru a înţelege mai bine atât nevoile, cât şi practicile culturale ale acestei 

etnii.  

 

 

44% dintre respondenţi afirmă că sunt rromi dar se consideră mai degrabă români. 

În tabelul 3 am notat procentele cele mai ridicate în ceea ce priveşte răspunsurile primite referitor 

la modul în care rromii se raportează la propria identitate, distribuite pe o scală cu variantele „în 

foarte mare şi mare măsură, nici în mare, nici în mică măsură şi în mică şi foarte mică măsură”. 

Datele analizate arată că există un procent de 44% de rromi care îşi recunosc identitatea, 

dar se consideră mai degrabă români, ceea ce poate indica faptul că pentru o parte a populaţiei 

rrome se manifestă o recunoaştere parţială a identităţii etnice. Această recunoaştere parţială poate 

fi interpretată şi ca o identificare/caracterizare etnică externă (prin raportarea la grupul 

majoritar), ca urmare a faptului că cei mai mulţi dintre rromii care se consideră mai degrabă 

români sunt rromii asimilaţi (românizaţi). De asemenea, faptul că cei mai mulţi dintre romii care 

au răspuns se declară a fi de vatră (asimilaţi/românizaţi), explică procentul de peste 60% de 

rromi care susţin că au modul de viaţă al românilor.  

 

 

 

Pentru o parte a populaţiei de rromi există o recunoaştere parţială a 

propriei etnii explicată de procentul mare de rromi românizaţi. 
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Sentimentul de apartenţă la comunitatea de rromi este mare.  

Procentele mari în care rromii se simt mai degrabă români sau trăiesc ca aceştia sunt 

completate, de asemenea, de procente mari care indică nivelul scăzut în care rromii se simt 

reprezentaţi de anumite entităţi ale acestui grup etnic. Dacă un procent de 63% dintre rromii 

chestionaţi se simt în mare şi foarte mare măsură parte a unei comunităţi de rromi, procente 

asemănătoare arată că aceştia se simt într-o mică şi foarte mică măsură repezentaţi de bulibaşă, 

de partidele rromilor şi de asociaţiile de ajutorare a rromilor. Acest aspect trebuie interpretat în 

contextul istoric al statutului acestei etnii. Organizaţiile specifice rromilor nu au o istorie 

îndelungată. Faptul că cei mai mulţi se simt doar într-o mică măsură reprezentaţi de unele forme 

de autoritate şi de organisme specifice poate fi o urmare a măsurilor din timpul regimiului 

comunist din România, care în procesele de uniformizare a populaţiei a impus raportarea tuturor 

grupruilor etnice doar la autoritatea statului, iar formele social-politice specifice rrome au 

dispărut.  

 

Tabelul 3. Autopercepţia rromilor asupra propriei identităţi etnice şi gradul de identificare cu 

structuri specifice rrome 

 

 

 

În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele 

afirmaţii? 

În mare şi 

foarte mare 

măsură 

Nici în mare, 

nici în mică 

măsură 

În mică şi 

foarte mică 

măsură 

1.Sunt rrom dar mă consider mai degrabă român. 44% - - 

2. Sunt rrom dar trăiesc ca românii. 61% - - 

3. Prefer să mi se spună ţigan, nu rrom.  -           35% - 

4. Mă simt parte dintr-o comunitate de rromi. 63% - - 

5. Mă simt reprezentat de bulibaşă - -          53% 

6. Mă simt reprezentat de partidele rromilor.  - -          60% 

7. Mă simt reprezentat de asociaţiile de ajutorare a 

rromilor. 

- -          68% 

Majoritatea respondenţilor se simt în mare măsură parte a 

comunităţilor de rromii, dar se simt puţin reprezentaţi de organizaţiile 

cu specific etnic. 
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Valorile etniei rrome şi reprezentările sociale ale rromilor sunt legate de limbă, 

îmbrăcăminte şi familie. Un alt aspect urmărit în cadrul cercetării a fost identificarea acelor 

valori pe care rromii le consideră cele mai reprezentative pentru etnia lor. Raportându-se la o 

listă cu valori ca: bogăţia, cinstea, respectul tradiţiei, grija pentru familie/rude, ajutarea 

prietenilor, relaţia bună cu vecinii, dărnicia, onoarea şi respectarea cuvântului dat, cei mai mulţi 

rromi consideră că principala calitatea a unei persoane din această etnie este grija pentru 

familie/rude. Alte valori importante într-o mare măsură pentru rromi sunt respectarea tradiţiei, 

respectarea cuvântului dat şi ajutarea prietenilor.  

În ceea ce priveşte elementele după care rromii consideră că sunt recunoscuţi de ceilalţi, 

respondenţii au ales dintr-o listă cu cinci elemente: îmbrăcăminte, bijuterii, limbă, modul în care 

vorbeşte un rrom, modul cum se poartă, la care am adăugat posibilitatea de a numi respondenţii o 

altă însuşire pe care o consideră un element de recunoaştere din partea celorlalţi. 34% din cei 

care au răspuns consideră că limba este principala caracteristică după care pot fi recunsocuţi 

rromii, iar 33% consideră ca principal element de recunoaştere, îmbrăcămintea. Argumentele 

date se referă în principal la accentul specific rromilor, vocabularul şi intonaţia folosite în ceea ce 

priveşte recunoaşterea rromilor după limbă. Fustele lungi şi colorate, pălăriile, portul tradiţional, 

dar şi cazuri de răspunsuri care ţin de aspectul fizic („după culoarea feţei, „după aspect”), sunt 

argumentele date în ceea ce priveşte recunoaşterea după îmbrăcăminte. 

 

 

 

 

Cea mai mare parte a rromilor au o cultură recentă a personalităţilor acestei 

etnii. Cei mai des numiţi sunt artiştii din domeniul muzical actual ca Nicolae 

Guţă, Florin Salam sau personalităţi ca Mădălin Voicu şi Nicolae Păun. 

Personalităţile consacrate ca referinţe pentru etnia rromă (Ion Voicu, Jean 

Constantin, Sile Dinicu) sunt numite doar în foarte puţine cazuri.  

Cea mai importantă calitate a celor din această etnie, în percepţia rromilor este 

grija pentru familie şi rude. În privinţa însuşirilor după care rromii consideră că 

sunt recunoscuţi de ceilalţi, acestea sunt îmbrăcămintea şi limba.  
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Gradul de cunoaştere a personalităţilor culturii rrome reflectă cultura recentă a 

acestei etnii. De asemenea, în cercetarea derulată am urmărit să identificăm nivelul de 

recunoaştere a personalităţilor din cultura rromă. Respondenţilor li s-a cerut să numească spontan 

trei personalităţi ale culturii rrome. Lista cu personalităţi generată de răspunsurile primite indică 

faptul că cea mai mare parte a populaţiei rrome are o cultură recentă a personalităţilor acestei 

etnii. Cei mai mulţi respondenţi au numit în special persoane publice din domeniul muzical 

actual (Nicolae Guţă, Florin Salam, Sandu Ciorbă, Adi de la Vâlcea, Adi Minune) sau 

personalităţi mai degrabă cunoscute la nivel regional sau local (Roxana Prinţesa Ardealului, 

Csaba Braşov, Elvis Romano, Cristi Nucă etc).  

 Cele mai des amintite personalităţi ale culturii rrome (graficul 5) au fost Nicolae Guţă şi 

Mădălin Voicu, Florin Salam, Sandu Ciorbă dar şi Nicolae Păun (reprezentatntul rromilor în 

Parlamentul României).  

 Foarte puţini respondenţi au numit personalităţi consacrate, recunoscute ca referinţe 

pentru cultura rromă. Dintre acestea, Jean Constatntin a fost numit de 27 respondenţi din 600, iar 

Ion Voicu doar de 4 persoane intervievate. De asemenea, doar 2 persoane au numit pe Regele 

Cioabă şi pe Împăratul Iulian.   

 

 

Graficul 5. Topul primelor 5 personalităţi ale culturii rrome aşa cum au fost numite de 

respondenţi 
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 Gradul de păstrare a valorilor culturale specifice etniei rrome (tradiţii, obiceiuri, 

port) este unul mediu. Un alt aspect pe care l-am analizat a fost identificarea gradului în care 

rromii păstrează acele valori culturale (tradiţii, obiceiuri, port) specifice etniei. Procentele 

obţinute sunt ilustrate în graficul 6. După cum se observă, obiceiurile specifice ceremonialelor de 

nuntă ca „jucatul cămăşii” (39%) şi „rachiul” (37%) sunt cele mai des păstrate tradiţii de toţii 

romii dintr-o localitate. Păstrarea portului specific etniei rrome şi căsătoriile timpurii au 

înregistrat procente mai mari pentru cazul în care sunt păstrate doar parţial la nivelul localităţii, 

iar judecata la stabor este o tradiţie pe care rromii o mai păstrează doar în procente mici (11% 

pentru localităţile unde toţi păstrează şi 22% pentru localităţi unde este păstrată doar de unii 

dintre rromi). Analizând gradul de păstrare a tradiţiilor în funcţie de tipul de comunitate al 

rromilor din eşantion, am observat că rromii care trăiesc în comunităţi răsfirate păstrează în 

procente mai mari tradiţiile decât cei care trăiesc compact într-o anumită zonă. Dacă ţinem 

seama de faptul că un procent de 72% din eşantionul studiat au afirmat că trăiesc compact într-o 

zonă, situaţia poate fi explicată prin faptul că atât cei din comunităţi compacte, cât şi cei care 

trăiesc răsfirat păstrează în acelaşi grad tradiţiile, dar că există diferenţe de conştientizare a 

acestui fapt. Este posibil ca rromii din comunităţi răsfirate, deşi mai puţini reprezentaţi în 

eşantion, au afirmat în procente mai mari practicarea unor tradiţii şi obiceiuri specifice pentru că 

există o conştientizare a acestor practici, mai puternică, prin raportarea la ceilalţi, în timp ce 

rromii care trăiesc în comunităţi compacte se raportează la ei înşişi, ceea ce face să scadă gradul 

de conştientizare a unui mod de viaţă specific.  

Harta 2 şi harta 3 ilustrează modul de distribuţie a tradiţiilor păstrate integral sau parţial al 

nivelul localităţilor, pe regiunile de dezvoltare. 

 

Cele mai bine păstrate valori culturale sunt obiceiurile specifice 

ceremonialelor de nuntă aşa cum sunt „jucatul cămăşii” şi „rachiul”.  

Căsătoriile timpurii şi portul specific sunt păstrate mai degrabă parţial la 

nivelul localităţlor, iar judecata la stabor este o tradiţie păstrată din ce în ce 

mai puţin.  
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Graficul 6. Păstrarea tradiţiilor specifice la nivelul localităţilor unde trăiesc rromi 

 

 

Harta 2. Distribuţia pe regiunile de dezvoltare a tradiţiilor păstrate integral la nivelul localităţilor 
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Harta 3. Distribuţia pe regiunile de dezvoltare a tradiţiilor păstrate parţial la nivelul localităţilor 

 

 

Valorile religioase şi sărbătorile rromilor sunt legate de credinţa creştintă dar şi de 

specificul etnic. În ceea ce priveşte manifestări ale valorilor religioase ale rromilor, aproape toţi 

cei din eşantionul studiat au afirmat că ţin sărbători religioase ca Paştele, Crăciunul, Rusaliile, 

Sfântă Mărie. De asemenea, un procent de 32% au afirmat că ţin toate sărbătorile din calendarul 

creştin. Au fost menţionate şi sărbători specifice rromilor (8 aprilie, Bairamul). Pentru a 

identifica raportarea rromilor la valori spirituale specifice, am întrebat respondenţii dacă au auzit 

de Ziua rromilor (8 aprilie) sau de Ziua Căldărarilor (8 septembrie). Un procent de 45% din 

respondenţi au afirmat că ştiu de Ziua Rromilor, în timp ce Ziua Căldărarilor este o sărbătoare cu 

o notorietate mai scăzută, fiind cunoscută de un procent de 19% din cei care au răspuns.  

 

Aproape toţii rromii ţin sărbători religioase ca Paştele, Crăciunul, Rusaliile, 

Sfântă Mărie. De asemenea, ţin şi sărbătorile specifice aşa cum sunt Ziua 

Internaţională a Rromilor (8 aprilie) sau Bairamul.  
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Limbă şi Media 

În această secţiune ne-am propus să analizăm măsura în care persoanele intervievate 

cunosc şi utilizează cele două limbi, româna şi rromani şi contextele în care le folosesc. De 

asemenea, plecând de la premisa că limba rromani şi cultura rromă beneficiază de puţine canale 

de diseminare, am dorit să măsurăm interesul celor intervievaţi pentru diversele canale de 

transmitere a limbii şi culturii. 

 

 

 

Abilităţile respondenţilor de a înţelege, vorbi şi citi limba română sunt semnificativ 

mai mari decât abilităţile de utilizare a limbii rromani. Limba română, cu toate componentele 

ei (scris, vorbit, înţeles), este cunoscută în proporţie mai mare decât limba rromani (cu diferenţe 

procentuale variind între 29% şi 50%). Majoritatea respondenţilor declară că pot înţelege limba 

rromani (70%), procent cu 29% mai mic decât cei care pot înţelege limba română (99%). O 

diferenţă similară se înregistrează între vorbitorii de limba română şi cei de limba rromani (97%, 

respectiv 62%).  

 

 

Majoritatea respondenţilor declară că pot înţelege limba rromani, dar doar 

20% dintre respondenţi pot să scrie în această limbă. Familia este sursa de 

învăţare a limbii rromani pentru majoritatea respondenţilor. Cele mai mici 

rate de analfabetism se înregistrează în rândul rromilor vătraşi, ursari, 

rudari, respectiv lăutari. 
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Pot să înţeleg când 

vorbeşte cineva 

limba...

Pot să vorbesc în 

limba...

Pot să scriu în 

limba...

99% 97%

70%70%

62%

20%

Cu care dintre următoarele afirmaţii sunteţi de acord?

Limba Română

Limba Rromani

 

Graficul 7. Abilităţile de folosire a limbilor română şi rromani 

 

Doar 10% dintre cei care pot să scrie în limba română pot folosi în scris limba 

rromani. Cea mai semnificativă diferenţă se înregistrează între fluenţa în scris a celor două 

limbi: doar 20% dintre cei chestionaţi pot scrie în limba rromani. Acest lucru nu poate fi atribuit 

exclusiv unei rate mici de alfabetizare, întrucât 70% dintre respondenţi declară totuşi că pot scrie 

în limba română. Din aceşti 70%, doar 10% declară că pot să scrie şi în limba rromani. O 

posibilă explicaţie leagă aceste date de un grad redus de predare a limbii rromani în şcoli, acolo 

unde copiii ar trebui să deprindă abilităţile de scriere. Explicaţia este întărită de datele care indică 

familia, nu şcoala, drept sursa de deprindere a limbii rromani, indicată de majoritatea 

covârşitoare a respondenţilor (93% din totalul celor care cunosc limba).  

Un alt argument care să indice o rată redusă a alfabetizării
2
 este numărul celor care nu pot 

scrie în nici una dintre cele două limbi: 26% dintre respondenţi, faţă de 17% - procentul celor 

care pot utiliza în scris ambele limbi.  

 

 

 

                                                           
2
 Pe parcursul acestei secţiuni vom face referire la „alfabetizare” ca la abilitatea de a scrie într-o anumită limbă. 
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1. Profilul celor care nu pot scrie în nici una dintre limbi (română şi rromani) 

Am ales să aprofundăm analiza pe această categorie de respondenţi deoarece aceştia pot 

fi consideraţi beneficiari ai serviciilor culturale ale CNC-Romano Kher dintr-o dublă ipostază: 

nevoia de a compensa lipsa alfabetizării/şcolarizării (incapacitatea respondenţilor de a se 

exprima în scris în limba oficială sau în limba maternă) şi de a suplini accesul la cultura rromă 

facilitat de stăpânirea limbii scrise. 

Cel mai mic procent al celor care nu ştiu să scrie se înregistrează în rândul rromilor 

vătraşi şi lăutari. Cele mai ridicate rate de analfabetism raportate la neamurile de apartenenţă 

(peste 50% dintre respondenţii care aparţin neamului respectiv) se înregistrează, conform 

eşantionului, în rândul şătrarilor, zlătarilor şi spoitorilor. Cele mai mici rate de analfabetism se 

înregistrează în rândul rromilor vătraşi, ursari, rudari, respectiv lăutari.  

 

Tabelul 4. Procentul celor care nu ştiu să scrie nici în limbra română, nici în limba rromani, după 

apartenenţa la neam 

Apartenenţa la un neam de rromi Procentul celor care nu ştiu să scrie nici în limba 

română, nici în limba rromani (din totalul membrilor 

fiecărui neam) 

Şătrari 78% 

Zlătari 67% 

Spoitori 52% 

                                                                           ...... 

                                                                           ...... 

Ursari 18% 

Rudari 17% 

Vătraşi (asimilaţi/românizaţi) 15% 

Lăutari 8% 

* Neamurile de florari, argintari, pieptănari, corbeni, fierari, pletoşi, rromi turci şi lovari nu au 

fost incluse între rezultate din cauza numărului mic de respondenţi (sub 9). 

 

 

 

 

Un procent semnificativ din respondenţii regiunilor Centru, Sud şi Sud Est 

ale ţării declară că nu pot scrie nici în limba română, nici în limba rromani. 

O rată mică de alfabetizare se înregistrează în rândul femeilor din mediul 

urban (74% dintre acestea declară ca nu pot scrie nici în limba română, nici 

în limba rromani). 
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Regiunea de dezvoltare Centru înregistrează cu 47% mai multe persoane care nu 

pot scrie în română sau rromani faţă de regiunea Bucureşti-Ilfov. În privinţa distribuţiei 

regionale a ratei de analfabetism se observă cifre peste media naţională (26%) a celor care nu 

scriu în nici una dintre cele două limbi în regiunile Centru, Sud şi Sud Est. Poziţia detaşată a 

regiunii Centru în acest clasament (49%) poate fi nuanţată cu presupoziţia că aceasta include 

judeţe unde abilitatea mai răspândită de a scrie în limba maghiară să compenseze necunoaşterea 

în scris a limbilor română şi rromani în rândul populaţiei rrome. Cea mai mică rată de 

nealfabetizare se înregistrează în regiunea Bucureşti-Ilfov (2%). 

 

Harta 4. Procentul celor care nu ştiu să scrie nici în limba română, nici în limba rromani, după 

regiunea de dezvoltare 

 

 

Alfabetizarea în mediul urban defavorizează femeile. Distribuţia acestei categorii în 

funcţie de mediu rezidenţial nu indică o diferenţă semnificativă la nivel general între mediul rural 

şi cel urban. Diferenţa se înregistrează însă, în funcţie de sexul respondentului: cele mai 

defavorizate, în raport cu bărbaţii, sunt femeile din mediul urban: 58% mai multe femei rrome 

din mediul urban au probleme de alfabetizare comparativ cu bărbaţii din acelaşi mediu 
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rezidenţial. Acest fapt face ca populaţia feminină nealfabetizată din mediul urban să constituie un 

public căruia CNCR-Romano Kher ar trebui să i se adreseze cu o serie de activităţi culturale 

adaptate. O altă caracteristică socio-demografică, vârsta, nu influenţează în mod radical 

stăpânirea limbilor scrise, cu un dezavantaj uşor pentru categoria celor de peste 60 de ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul 8. Procentul celor care nu pot utiliza în scris nici româna, nici rromani, raportat la sexul 

respondentului şi la mediul rezidenţial 

 

Lipsa de alfabetizare se resimte cel mai acut în comunităţile compacte de rromi şi în cazul 

respondenţilor care se definesc drept „mai degrabă tradiţionali” (a se vedea tabelul 5). 

 

Tabelul 5. Procentul celor care nu ştiu să scrie nici în limba română, nici în limba rromani, în 

funcţie de distribuţia spaţială şi specificul rromilor în localitate 

 

  Procentul celor care nu ştiu să scrie nici 

în limba română, nici în limba rromani 

În localitatea dvs. 

sunt mai degrabă 

rromi tradiţionali 

sau vătraşi? 

mai degrabă tradiţionali 31% 

mai degrabă vătraşi 17% 

În oraşul/satul 

dvs., romii 

locuiesc mai 

degrabă.....? 

compact într-o zonă anume 28% 

răsfiraţi 20% 
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2. Profilul vorbitorilor de limbă rromani 

În continuare vom prezenta profilul vorbitorilor de limbă rromani, pentru a vedea care 

sunt potenţialii beneficiari ai activităţilor CNCR care implică valorificarea limbii materne. 

Rudarii au cele mai slabe cunoştinţe de limbă rromani. În privinţa apartenenţei la 

neam, o cunoaştere aproape în unanimitate a limbii rromani se înregistrează în rândul spoitorilor, 

gaborilor, şătrarilor, ursarilor, căldărarilor şi lingurarilor. Cele mai mici procente de cunoaştere a 

limbii rromani se înregistrează în rândul rudarilor, rromilor turci şi vătraşilor.  

 

 

 

Tabelul 6. Procentul celor care pot înţelege sau vorbi limba rromani (din totalul membrilor 

fiecărui neam) 

Dvs. de ce neam de rromi aparţineţi? Procentul celor care pot înţelege sau 

vorbi limba rromani 

Spoitori 100% 

Şătrari 100% 

Gabori 100% 

Ursari 98% 

Căldărari 96% 

Lingurari 92% 

Lăutari 75% 

Cărămidari 55% 

Vătraşi (asimilaţi/românizaţi) 50% 

Rromi turci 40% 

Rudari 21% 

*Neamurile de zlătari, florari, argintari, pieptanari, corbeni, fierari, pletoşi, lovari nu au fost 

incluse în calcul, din cauza numărului redus de cazuri (sub 9). 

 

Marea majoritate a rromilor a învăţat limba rromani în familie. Contextele în care 

vorbitorii de rromani utilizează limba nu par în general a fi limitate la anumite tipuri de 

interacţiuni (majoritatea respondenţilor, 43%, rezervă utilizarea limbii doar în interacţiunile 

Vestul ţării reuneşte cel mai mic procent de rromi care pot utiliza limba 

rromani. Aceste abilităţi lingvistice sunt echilibrate din perspectiva genului 

(69% dintre femei şi 71% dintre bărbaţi), dar relativ inegal distribuite pe 

medii rezidenţiale (77% din populaţia mediului urban şi 64% dintre cei din 

mediul rural). 
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familiale), acesta fiind şi sursa de deprindere a limbii rromani pentru 93% dintre cei care o 

cunosc. Totuşi, un procent similar de respondenţi, 38%, nu o rezervă numai contextului domestic 

(„vorbesc tot timpul”).  

 

 

Graficul 9. Contextele în care vorbitorii de rromani utilizează limba 

 

 

Regiunea Vest reuneşte cei mai puţini utilizatori de limba rromani la nivelul 

populaţiei rrome. Cei care vorbesc sau înţeleg limba rromani au o distribuţie regională largă: 

regiunile Nord-Est, Sud-Est, Nord-Vest, Centru şi Bucureşti întrunesc toate aproximativ 80% 

rromi vorbitori de rromani. Procente mici se regăsesc în Sud-Vest (44%) şi Vest (34%). 
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Harta 5. Procentul celor care înţeleg sau vorbesc limba rromani, în funcţie de  regiunile de 

dezvoltare 

 

Utilizarea limbii rromani predomină în mediul urban. În privinţa celorlalte 

caracteristici socio-demografice, putem remarca un uşor avantaj în stăpânirea limbii rromani în 

rândul populaţiei de vârstă medie (categoria 30-59 ani). Cunoaşterea este echilibrată din 

perspectiva genului (69% dintre femei şi 71% dintre bărbaţi), dar relativ inegal distribuită pe 

medii rezidenţiale (77% din populaţia mediului urban şi 64% dintre cei din mediul rural). Acest 

ultim procent contrazice opinia comună conform căreia mediul rural conservă mai bine 

deprinderile culturale ale populaţiei. Alte informaţii conexe pe care datele le oferă despre mediul 

rezidenţial al utilizatorilor de limba rromani indică procente mai ridicate în localităţile unde 

predomină rromii tradiţionali (80% dintre locuitorii acestor tipuri de aşezări deţin respectivele 

abilităţi lingvistice, faţă de 61% dintre locuitorii aşezărilor locuite predominant de vătraşi).  

Un rezultat interesant priveşte legătura între limba maternă declarată şi capacitatea de a 

înţelege sau vorbi rromani: 40% dintre cei care declară româna drept limbă maternă îşi declară 



26 
 

abilităţile lingvistice în limba rromani, faţă de un procent mult mai mare dintre cei care declară 

maghiara ca limbă maternă (56%). De asemenea, un procent ridicat al celor care nu declară nici o  

limbă maternă înţeleg/sunt vorbitori de rromani (60%). O posibilă explicaţie este legată de rata 

redusă de predare a limbii rromani în şcoli, ceea ce poate face ca respondenţii să nu atribuie 

limbii rromani statutul formal de limbă maternă (formularea oficială). 

 

Tabelul 7. Procentele celor care înţeleg/vorbesc rromani, în funcţie de limba maternă 

Care este limba dumneavoastră maternă? Vorbesc sau înţeleg limba rromani 

Română 40% 

Maghiară 56% 

Rromani 99% 

Nu ştiu/Nu răspund 60% 

 

 

Profilul de consumator cultural al acestei categorii de respondenţi indică o predilecţie 

pentru evenimente de arte vizuale, târguri de meşteşuguri tradiţionale, proiecte în care să implice 

ONG-uri rrome sau şcoli cu elevi rromi, comemorări, aniversări, proiecţii de film. Pe lângă 

aceste tipuri de evenimente există un interes general pentru toate tipurile de activităţi culturale 

incluse în lista de variante de răspuns din chestionar. 

Interesul respondenţilor pentru activităţile culturale ale CNCR creşte odată cu 

abilităţile de utilizare a limbii rromani. Comparativ cu respondenţii lipsiţi de abilităţi 

lingvistice rromani, vorbitorii sunt într-o mult mai mare măsură interesaţi de orice activitate 

culturală pe care o poate organiza CNCR (interesul poate creşte cu peste 50% odată cu 

cunoaşterea limbii), ceea ce indică abilităţile lingvistice ca factor decisiv în activarea interesului 

pentru cultura rromă. Aceste date se traduc în necesitatea instituţiilor şi ONG-urilor pentru rromi 

cu scop cultural, precum CNCR-Romano Kher, să includă componenta lingvistică în proiectele 

lor culturale, pentru a stimula participarea. 

 

 

 

 

l 
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Tabelul 8. Disponibilitatea respondenţilor pentru diverse tipuri de activităţi culturale, în funcţie de 

cunoaşterea limbii rromani 

Activitate 

Disponibilitatea 

respondenţilor 

cunoscători de 

rromani pentru 

diverse tipuri de 

activităţi culturale 

Creşterea 

procentuală a 

interesului pentru 

un eveniment odată 

cu cunoaşterea 

limbii rromani 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs aniversări ( Ziua Internaţională a Rromilor) ? 
81% +61% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs expoziţii de habitat rom, fotografii, artă plastică ( 

pictură, sculptură ş.a.) – cu specific? 

79% +60% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs târguri de meşteşuguri tradiţionale rrome? 
79% +58% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs proiecte ale şcolilor cu elevi rromi sau ong-uri 

rrome, ca parte implicată în realizarea proiectului? 

79% +58% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs comemorări (Ziua Dezrobirii, Ziua Holocaustului) 

? 

79% +58% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs proiecţii de film? 
79% +57% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs sesiuni de comunicări ştiinţifice, dezbateri, 

conferinţe? 

78% +56% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs realizarea unor filme documentare? 
77% +54% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs proiecte ale şcolilor cu elevi rromi sau ong-uri 

rrome ca beneficiar? 

77% +54% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs concursuri pentru copii? 
77% 54% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs spectacole de teatru? 
76% +52% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs concerte? 
75% +49% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs festival de film? 
74% +48% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs festival de folclor (muzică şi dansuri)? 
74% +48% 
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V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs spectacole de muzică  şi dansuri rrome 

tradiţionale? 

73% +46% 

V-aţi dori să organizeze CNCR-Romano Kher în 

localitatea dvs cursuri de formare? 
72% +44% 

 

3. Canale de transmitere şi promovare a limbii şi culturii rrome 

 

Plecând de la premisa că preferinţele de consum cultural domestic influenţează 

frecventarea activităţilor culturale ale organizaţiilor pentru rromi, am dorit să aflăm ce forme de 

transmitere şi promovare a culturii rrome preferă respondenţii în spaţiul domestic. Majoritatea 

variantelor puse la dispoziţia respondenţilor implică mass-media audio-vizuală.  

Ascultarea muzicii tradiţionale rrome este cea mai practicată dintre activităţile de 

consum cultural domestic cu profil etnic. În privinţa canalelor de promovare a limbii şi culturii 

rrome, reiese că cea mai bună modalitate de a ajunge la beneficiari este prin intermediul muzicii 

tradiţionale rrome (fie în varianta televizată, emisiuni muzicale, fie în varianta audio). Filmele 

artistice şi serialele cu/despre rromi şi emisiunile pe teme sociale trezesc un interes redus din 

partea respondenţilor, iar cea mai puţin atractivă activitate de acest tip este lectura în limba 

rromani. Interesul redus pentru lectură este comparabil cu cel al respondenţilor de la nivel 

naţional, lectura fiind cea mai puţin practicată activitate de consum cultural în spaţiul domestic.  

 

 

 

Tabelul 9. Frecvenţa utilizării diferitelor canale de promovare a limbii şi culturii rrome 

 

Frecvenţa utilizării 

diferitelor canale de 

promovare a limbii şi 

culturii rrome 

Cât de des ascultaţi muzică tradiţională romă (taraf, lăutari)? 2,6 

Cea mai practicată activitate de consum domestic cu profil etnic în rândul rromilor 

este ascultarea muzicii tradiţionale, cea mai puţin practicată fiind lectura în limba 

rromani. În privinţa preferinţelor pentru emisiuni televizate, respondenţii nu au 

putut nominaliza emisiuni despre rromi care abordează teme sociale, iar dintre 

emisiunile despre viaţa, cultura şi tradiţiile rromilor au menţionat Caravana 

romilor. 
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* Datele din tabel indică media utilizării unui anumit canal, unde valoarea 1 corespunde 

răspunsului „niciodată”, iar valoarea 4, răspunsului „tot timpul”. 

 

 

ProTV este postul de televiziune generalist preferat de respondenţi. La invitaţia de a 

nominaliza programele televizate pe care le urmăresc, respondenţii au indicat o serie de posturi 

de televiziune, cele mai frecvent menţionate fiind Taraf TV (106 nominalizări), ProTV (44 

nominalizări), TVR (25 menţiuni), urmate de Kanal D şi OTV. Deşi respondenţii nu indică un 

interes crescut pentru seriale şi filme artistice, în rândul emisiunilor menţionate se află două 

filme artistice/seriale - State de România (ProTV) şi Inimă de ţigan (Acasă TV), dar şi Caravana 

Rromilor (OTV). Respondenţii nu au putut nominaliza emisiuni pe teme sociale, iar dintre 

emisiunile despre viaţa, cultura şi tradiţiile rromilor au menţionat Caravana romilor. 

Răspunsurile indică postul ProTV ca postul generalist care prin grila de programe include cu cel 

mai mare succes rromii în rândurile audienţei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cât de des urmăriţi emisiuni de muzică şi dans tradiţionale? 2,2 

Cât de des urmăriţi emisiuni/documentare (despre viaţa, cultură, tradiţiile rromilor)? 1,9 

Cât de des urmăriţi seriale cu/despre rromi? 1,9 

Cât de des urmăriţi emisiuni pe teme sociale despre rromi? 1,8 

Cât de des urmăriţi filme artistice cu/despre rromi? 1,8 

Cât de des citiţi în limba rromani? 1,3 
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Practicarea meseriilor tradiţionale în comunităţile incluse în studiu. Meseriile 

tradiţionale...Încotro?  

Integrarea membrilor comunităţii rrome pe piaţa economică şi incluziunea lor socială sunt 

factori între care există un raport de interdeterminare şi care vehiculează adesea ca obiective ale 

proiectelor şi programelor finanţate şi desfăşurate pentru etnicii rromi. Una dintre soluţiile la care 

se recurge este iniţitiva reconversiei profesionale a rromilor şi cea a formării de abilităţi 

corespunzătoare necesităţilor de pe piaţa muncii actuale. Valorificarea abilităţilor pe care rromii 

le au şi pe care le exercită prin meseriile tradiţionale practicate este o opţiune mai puţin propusă, 

cu toate că aceasta ar putea avea efecte deopotrivă la nivel social (incluziunea socială şi 

economică), dar şi cultural (perpetuarea culturii rrome). 

Pornind de la ideea că „prin intermediul ocupaţiilor tradiţionale se păstrează şi un mod de 

organizare asumat prin factori de control social intrinseci, creatori de model cultural”
3
, în 

următoarea secţiune vom prezenta câteva date referitoarea la meseriile tradiţionale încă 

practicate de membrii comunităţilor de rromi şi la transmiterea acestora din generaţie în 

generaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

Cele mai des practicate meserii tradiţionale sunt: lăutăria, prelucrarea metalului şi 

ghicitul. Din datele disponibile reiese că cea mai practicată meserie este lăutăria având în vedere 

că 23% dintre răspunsuri afirmă exercitarea acesteia în localităţile în care locuiesc inervievaţii. În 

acest clasament al celor mai practicate meserii urmează lucrările în metal (15%) şi ghicitul 

(15%), care surclasează procentul celor care au confirmat practicarea în localitatea lor a 

lucratului în lemn (12%) şi a cositoriei (12%). 

                                                           
3
 Citat extras de pe  http://www.amarerromentza.org/rromanipen_6.html, accesat la data de 2.09.2010. 

Din meseriile tradiţionale culturii rrome, predominant se practică 

lăutăria, prelucrarea metalului şi ghicitul. Practicarea meseriilor poate 

depinde de specificul comunităţii. Sunt practicate atât meserii cu o 

caracteristică artistică (artizanat, ceramică) cât şi unele cu caracter mai 

pragmatic (cositoria, prelucrarea metalului).  

http://www.amarerromentza.org/rromanipen_6.html
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Graficul 10. Procentele celor mai practicate meserii 

 

Harta 6. Distribuţia pe regiunile de dezvoltare a meseriilor tradiţionale practicate de rromi  
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Urmărind numărul celor care practică aceste meserii în funcţie de specificul comunităţii 

în care locuiesc, subliniem faptul că lăutăria, lucrul obiectelor din ceramică şi a celor de artizanat 

sunt meseriile care se practică în comunităţi locuite mai degrabă de vătraşi, în timp ce lucrul 

obiectelor din metal, lucratul în lemn şi cositoria sunt practici exercitate mai mult în comunităţi 

tradiţionale. Este posibil ca gradul în care rromii exercită sau nu una dintre aceste meserii să 

depindă de tipul de comunitate în care locuiesc şi astfel, de predispoziţia locuitorilor spre 

consumul produselor şi serviciilor respective. 

Se remarcă faptul că meseriile practicate în comunităţile considerate de respondenţii 

înşişi ca fiind populate mai degrabă de vătraşi (lăutăria, lucrul obiectelor din ceramică şi a 

celor de artizanat), sunt îndeletniciri cu un caracter artistic, care presupun un public consumator 

de cultură rromă. Dacă lăutarii sunt cei mai prezenţi (23%), artizanii însumează doar 11%, ceea 

ce s-ar explica prin faptul artizanatul este o practică mai actuală (sper deosebire de lăutărie), care 

de curând a devenit susceptibilă de a genera valoare economică prin exploatarea valorii culturale 

atribuită produselor realizate. 

Pe de altă parte, lucrul obiectelor din metal, lucratul în lemn şi cositoria sunt 

îndeletniciri a căror finalitate au un rost mai pragmatic, iar dinamica lor îşi poate găsi o posibilă 

explicaţie  în raportul cerere-ofertă. Este posibil ca existenţa meşterilor care lucrează obiecte din 

metal, lemn sau care cositoresc, să se datoreaze cererii produselor sau a serviciilor pe care aceştia 

le oferă, cerere venită din partea rromilor tradiţionali care utilizează încă în gospodăria lor 

obiecte lucrate de meseriaşii din comunitatea de care aparţin. 

Mergînd pe distincţia între meserii cu un caracter pragmatic (lucrul obiectelor din metal, 

lucratul în lemn şi cositoria) şi meserii cu caracter artistic (lăutăria, lucrul obiectelor din 

ceramică şi a celor de artizanat) sunt unele regiuni foarte active la nivelul acesta, unde sunt 

practicate atât meseriile artistice: ceramică şi obiecte de artizanat (Sud şi Sud-Vest), ceramică în 

Centru, lăutărie în Sud-Est, cât şi cele pragmatice: lucrări în lemn în Sud-Ves şi Centru, lucrări în 

metal în Sud şi Sud-Est. Pe de altă parte, regiunile Vest şi Nord-Est sunt cel mai puţin active – o 

serie de meserii tradiţionale (artizanat, cositorie, lucrări în lemn şi metal, prelucrarea metalelor 

preţioase) sunt foarte puţin practicate. 

Meseriile a căror practicare pare să fie mai puţin dependentă de caracterul comunităţii în 

care locuiesc sunt ghicitul şi lucrul în metale preţioase, acestea realizandu-se în aproximativ 

aceeaşi masură atât în comunităţile de vătraşii, cât şi în cele tradiţionale.  
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Graficul 11. Meserii practicate în funcţie de tipul comunităţii în care locuiesc 

 

 

Pentru a avea o imagine generală a modului în care se distribuie meseriile tradiţionale 

rrome, am realizat câte o hartă pentru fiecare meserie în funcţie de regiunile de dezvoltare.  

 

Pentru practicarea lucrărilor în lemn se distinge regiunea Sud-Vest cu un procent de 66%, 

urmată de regiunea Centru (35%), iar la polul opus este regiunea Nord-Est cu un procent de doar 

2% pentru practicarea acestei meserii (vezi harta 7). 

În ceea ce priveşte lucrările în metal, regiunea în care această meserie este cea mai 

practicată este cea de Sud (56%). Din nou, regiunea Nord-Est înregistrează cel mai mic procent 

(2%) (vezi harta 8).  

Zona de sud a ţării cu regiunile Sud, Sud-Est şi Sud-Vest este cea în care se practică în 

procentele cele mai mari meseria de prelucrare a metalelor preţioase (vezi harta 9). 

După cum se poate vedea în harta 10, şi meseria de artizanat se practică cu precădere tot 

în zona de sud, cu un procent de 22% pentru regiunea Sud-Vest, fiind apoi practicată în procente 

apropiate în regiunea Sud (14%) şi Centru (12%).  
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Harta 7. Distribuţia practicării meseriei tradiţionale de lucrat în lemn pe regiuni de dezvoltare 

 

 
Harta 8. Distribuţia practicării meseriei tradiţionale de lucrat în metal pe regiuni de dezvoltare 
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Harta 9. Distribuţia practicării meseriei tradiţionale de prelucrare a metalelor preţioase pe regiuni 

de dezvoltare 

 

 
Harta 10. Distribuţia practicării meseriei tradiţionale de artizanat pe regiuni de dezvoltare 
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Regiunile de Sud-Vest, Centru şi Sud se menţin cu cele mai ridicate procente şi în cazul 

parcticării meseriei de lucrări în ceramică. Ca şi în cazul artizanatului, regiunea Nord-Est nu a 

înregistrat nici un procent (vezi harta 11). 

 

 
Harta 11. Distribuţia practicării meseriei de lucrat în ceramică pe regiuni de dezvoltare 

 

Aşa cum apare în harta 12, pentru meseria de cositorie, se evidenţiază regiunile Sud-Est 

(46%) şi Sud (41%). Regiunea Nord-Est rămâne şi în acest caz cea mai puţin activă (2%). O 

altfel de situaţie există pentru distribuţia practicării ghicitului (vezi harta 13) unde, regiunea 

Nord-Est are o poziţie medie, cu un procent de 25%. Practicarea ghicitului este mai răspândită în 

Sud-Vest (56%), în timp ce regiunea vecină, Vest, are procentul cel mai scăzut (7%) alături de 

regiunea Nord-Vest. De asemenea, dacă pentru meseriile de lucrat în lemn, metal, prelucrare de 

metale preţioase, artizanat, ceramică şi cositorie, regiunea Nord-Est a înregistrat procente foarte 

mici, în cazul practicării lăutăriei aceasta se află în extrema cealaltă, fiind alături de Sud-Est 

regiunea cu cel mai mare procent (vezi harta 14). Este de luat în seamă şi faptul că aceleaşi 

regiuni (Nord-Est şi Sud-Est) au cele mai ridicate procente pentru practicarea altor meserii (ca de 

ex. producerea “chirpicilor din lut” în Nord-Est şi agricultură în Sud-Est) (vezi harta 15).  
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Harta 12. Distribuţia practicării meseriei de cositorie pe regiuni de dezvoltare 

 

 
Harta 13. Distribuţia practicării ghicitului pe regiuni de dezvoltare 
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Harta 14. Distribuţia practicării lăutăriei pe regiuni de dezvoltare 

 

 
Harta 15. Distribuţia practicării altor meserii pe regiuni de dezvoltare 
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În următoarele rânduri vom analiza răspunsurile la întrebările care au vizat experienţa 

personală a respondenţilor cu privire la cunoaşterea şi transmiterea meseriilor tradiţionale.  

 

La nivelul familiei, doar un mic procent din populaţia rromă practică o meserie 

tradiţională. Astfel, din numărul total al rromilor intervievaţi, doar 23% confirmă faptul că ei 

înşişi sau cineva din familie practică o meserie tradiţională, iar 11% cunosc persoane cu abilităţi 

care se pot încadra în categoria „meşteri”. 

 

Graficul 12. Practicarea meseriilor traditionale de către respondenţi sau de vreun membru al 

familiei acestuia 

 

 

Realizarea lucrărilor în metal este considerată cea mai specifică dintre meseriile 

tradiţionale. Dincolo de inventarierea ocupaţiilor tradiţionale am urmărit şi identificarea 

percepţiilor rromilor şi a modului în care aceştia operaţionalizează termenul de „ocupaţie 

tradiţională”. După cum se poate vedea în graficul următor, într-un clasament al celor mai 

practicate meserii tradiţionale, primele poziţii sunt ocupate de  lucratul în metal – considerată cea 

mai importantă ocupaţie tradiţională a rromilor
4
 (32) şi lăutăria (26). Alte meserii tradiţionale 

menţionate de câte un respondent au fost : fântânar, florar, potcovar, zidar, realizarea de cărămizi 

din lut, construcţii, cisterne. 

 

                                                           
4
 Grigore, Delia și Sarău, Gheorghe. (2006). Istorie și tradiții rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii  
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Graficul 13. Meserii practicate 

 

Se observă o oarecare incompatibilitate a rezultatelor în ceea ce priveşte exercitarea 

meseriei de lăutar. Considerând următoarele întrebări complementare şi comparând răspunsurile, 

vom vedea că, la întrebarea “Dvs. sau cineva din familie cântaţi la un instrument/ cu voce?” 153 

de persoane au răspuns afirmativ, în timp ce la întrebarea „Dacă dvs. sau cineva din familia dvs. 

practică o meserie tradiţională, care este aceasta?” doar 26 de persoane au răspuns „lăutăria”.  

Pentru această discrepanţă identificăm două posibile explicaţii. Pe de-o parte există 

probabilitatea ca respondenţii, deşi deţin abilităţi artistice în domeniul muzicii, să nu se încadreze 

în stilul muzical al lăutarilor sau pur şi simplu să nu practice cântatul (la un instrument sau cu 

vocea) ca pe o meserie din care să-şi procure venitul. Să nu uităm că muzica rromani, vocală sau 

instrumentală,  este considerată „parte a manifestărilor artistice ale comunităţii, ea putând avea 

caracter ritualic (cântecul de nuntă, bocetul etc.) sau neritualic (cântecul de dragoste, cântecul de 

leagăn etc.), în vreme ce muzica lăutărească face parte dintre ocupaţiile tradiţionale ale rromilor, 

aşadar aduce venit şi aparţine profesioniştilor interpreţi, vocal sau instrumental, ai muzicii 

populare autohtone”
5
. 

                                                           
5
 Idem nota 3. 
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Pe de altă parte este posibil ca etnicii rromi să nu dorească să se identifice cu această 

ocupaţie datorită prejudecăţilor existente la nivelul populaţiei majoritare, dar şi datorită 

iniţiativelor guvernamentale de a imputa impozite lăutarilor. 

În analiza meseriilor tradiţionale este necesară analizarea modului în care acestea sunt 

transmise din generaţie în generaţie tocmai pentru că aceasta este dinamica ce asigură 

perpetuarea meşteşugurilor. Vom utiliza termenul de „tradiţional” ca fiind  „ceea ce are o 

repetabilitate în timpul scurs pe durata de viaţă a mai multor generaţii, repetabilitate în termeni 

de materiale, tehnici, discursuri, practici, reprezentări şi modalităţi specifice de transmitere”
6
.  

Dintr-un studiu calitativ, realizat de ICCV în 2001 în localitatea Calvin (judeţul Buzău), 

ai cărui subiecţi de analiză au fost copiii rromi implicaţi în muncile gospodăriei, reiese faptul că 

de la vârste de sub 10 ani, copiii contribuiau la fabricarea ceaoanelor (meserie tradiţională în 

Calvin). „Conform tradiţiei această meserie se învaţă din tată în fiu. Băieţii sunt cooptaţi de la 

vârste destul de mici (sub 10 ani) la această activitate. Aportul lor nu este unul substanţial, pentru 

că munca e foarte dificilă şi anumite operaţiuni sunt imposibil de realizat de către un copil”
7
.  

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea meseriilor tradiţionale este strâns legată de structura familiei. Din aceste 

informaţii, dar şi din cele obţinute în urma cuantificării răspunsurilor la întrebarea „De unde aţi 

învăţat această meserie ?” reiese că transmiterea meşteşugurilor şi dezvoltarea abilităţilor pentru 

realizarea meseriilor tradiţionale este strâns legată de familie şi de structura acesteia. Cei mai 

mulţi rromi (74) afirmă că părinţii sunt cei i-au iniţiat în meseriile pe care le practică, iar 40 de 

persoane îşi menţionează bunicii ca iniţiatori. Faptul că structura familiei rrome este adesea 

                                                           
6
 Haşdeu, Iulia (2005), “Kaj MARFA. Comerţul cu aluminiu şi degradarea condiţiei femeii la rromii căldărari” în, L. 

Chelcea, O. Mateescu (coord.), Economia informală în România: Pieţe, practici sociale şi transformări ale statului 

după 1989, Paideia, Bucureşti. 
7
 “Copiii rromi care muncesc. Studiu de caz în localitatea Calvini, județul Buzău”, iulie, 2001. Raport disponibil pe 

http://iccv.ro/oldiccv/romana/revista/rcalvit/pdf/cv2004.1-2.a05.pdf, accesat la data de 03.09.2010. 

Modul în care meseriile tradiţionale se transmit în cadrul familiei poate fi 

diferit. Deşi cei mai mulţi învaţă practicarea meseriei tradiţionale de la 

părinţi, o altfel de situaţie este în cazul ghicitului, care se învaţă de la 

generaţia bunicilor.    

http://iccv.ro/oldiccv/romana/revista/rcalvit/pdf/cv2004.1-2.a05.pdf
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aceea a familiilor extinse, conduce spre concluzia că transmiterea meşteşugurilor şi direcţionarea 

copiilor spre anumite ocupaţii îi revine familiei şi se realizează în cadrul universului domestic. 

 

 

Graficul 14. Răspunsurile la întrebarea “De unde ati învătat această meserie?” 

 

 

Urmărind de cine sunt insuflate cel mai des menţionate meserii, subliniem faptul că deşi 

reiese că părinţii sunt cei care obişnuiesc să-şi educe copiii în spiritul acestor meserii, în cazul 

ghicitului majoritatea respondenţilor (8) au afirmat că bunicii au fost cei care i-au iniţiat în 

tainele acestei practici. 
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Graficul 15. Răspunsurile la întrebarea “De unde ati învătat această meserie?” în functie de 

domeniile de activitate 

 

 

Având în vedere gradul scăzut în care se transmit meseriile tradiţionale de la o generaţie 

la alta, dar şi vulnerabilitatea meseriilor tradiţionale rrome pe piaţa muncii şi potenţialul lor 

scăzut de a produce valoare economică, nu ne rămâne decât să conchidem în stilul etnologului 

Jean Pouillon care spune că “tradiţia de care suntem conştienţi este aceea care nu mai este 

respectată şi de care se prefigurează detaşarea”
8
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Apud Iulia Hașdeu, idem nota 6.  
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Ce abilităţi au membrii comunităţilor rrome? 

Deşi variază de la ţară la ţară, politicile culturale europene pentru minorităţi au printre 

obiectivele principale păstrarea patrimoniului imaterial (artele spectacolului, meşteşuguri 

tradiţionale, tezaure umane vii, sărbători, festivaluri) şi se bazează pe câteva principii precum 

”participarea populaţiei la activităţile culturale (mai mult decât receptarea pasivă a bunurilor 

culturale), idealul egalităţii accesului la cultură şi înţelegerea faptului că sectorul cultural poate 

avea efecte economice şi sociale benefice atunci când programele sunt de succes”
9
.  

În următoarele rânduri, vom prezenta câteva date cantitative privitoare la aspectele 

menţionate ca principii ale politicilor culturale pentru minorităţi (participare la actul cultural şi 

consum cultural, accesul la cultură, resurse culturale). 

 

1. Abilităţi artistice  

Prin prisma celor menţionate anterior, vom dedica următoarea secţiune abilităţilor 

membrilor comunităţilor de rromi, considerându-le parte a patrimoniului imaterial rrom. 

Conform UNESCO, importanţa patrimoniului imaterial nu stă atât în caracterul componentelor 

sale de manifestări culturale, cât în abilităţile şi cunoştinţele celor care le  produc. Aceste 

aptitudini se transmit din generaţie în generaţie, transferul având valoare deopotrivă economică 

şi socială
10

. 

În continuare, vom vedea în ce măsură exercitarea abilităţilor pe care le au rromii 

(referindu-ne în special la cântatul la instrumente sau vocal şi confecţionarea obiectelor din lemn, 

metal sau alt material) se perpetuează la nivelul comunităţilor de rromi tradiţionale sau 

netradiţionale. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 “Resurse şi consum cultural în comunităţile de rromi: un studiu pilot în judeţul Ilfov”- raport disponibil pe 

http://culturadata.ro/PDF-uri/20%20Resurse%20si%20consum%20cultural%20la%20rromi.pdf . 
10

 Vezi http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00002, accesat la data de 29.08.2010.  

Cultivarea unor abilităţi artistice în cadrul familiei este scăzută. În cele 

mai multe cazuri cei care deţin o abilitate artistică sunt cei din categoria 

de vârstă 35-59 ani. Abilităţile legate de meşteşugărit au fost identificate 

mai ales în comunităţi de rromi tradiţionali, în timp ce abilităţile 

artistice s-au localizat mai degrabă în localităţi cu rromi românizaţi. 

http://culturadata.ro/PDF-uri/20%20Resurse%20si%20consum%20cultural%20la%20rromi.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00002
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Ca şi practicarea meseriilor tradiţionale, la nivelul familiei, deţinerea unor abilităţi 

artistice a înregistrat procente scăzute. Răspunsurile la întrebarea „Dvs. sau cineva din familia 

dvs. cântă la un instrument/ cântă cu voce/ lucrează obiecte din lemn, metal sau alt material” 

descurajează tendinţa populaţiei majoritare de a atribui acest tip de abilităţi artistice rromilor, cu 

toate că în trecut acestea constituiau mărci caracteristice şi esenţializatoare ale comunităţilor de 

rromi. Astfel, din toţi respondenţii de etnie rromă doar 13% afirmă că ei înşişi sau cineva din 

familie au abilităţi de solist (cântă cu voce), 12% confirmă abilitatea de a cânta la un instrument 

şi numai 8% susţin că lucrează obiecte din lemn, metal sau din orice alt material.  

 

 

Harta 16. Distribuţia pe regiunile de dezvoltare a cazurilor care au confirmat existenţa unor 

abilităţi artsitice în cadrul familiei 

 

 

Din datele ilustrate în graficul 16 reiese faptul că cei mai mulţi rromi cu abilităţi artistice 

sunt cei cu vârste cuprinse în intervalul 30-59 de ani, însă nu trebuie pierdut din vedere că 
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procentul celor care au participat la studiu, corespunzător acestui interval, este cel mai mare 

comparativ cu celelalte categorii de vârstă (53%). 

 

 

Graficul 16. Numărul rromilor care au abilităţi artistice 

 

Cultivarea unor abilităţi artistice la nivelul familiei depinde de structura 

comunităţii. Pentru a analiza măsura în care rromii deţin abilităţile considerate tradiţionale şi 

specifice culturii lor, este important să privim tipul de localitate în care aceştia locuiesc şi se 

dezvoltă ca personalitate. Majoritatea celor care au confirmat că ei sau cei din familia lor 

lucrează obiecte din lemn, metal sau orice alt material (36 din cei 48) locuiesc în comunităţi 

populate mai degrabă rromi tradiţionali, decât de vătraşi. Pe de altă parte, cei mai mulţi dintre cei 

care susţin că ei sau vreun membru din familie cântă la un instrument (41 din cei 74), locuiesc în 

comunităţi de vătraşi. Şi numărul celor care afirmă că au calităţi vocale şi care locuiesc în 

comunităţi de rromi vătraşi (40) este mai mare decât numărul celor care locuiesc în zone 

populate mai degrabă de rromi tradiţionali.Vom interpreta aceste cifre din două puncte de 

vedere:  
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- cel al caracterului practicii corespunzătoare acestor abilităţi; 

- cel al valorii economice pe care o pot produce cei care deţin aceste abilităţi (în contextul 

comunităţii în care locuiesc). 

 

Există o relaţie de determinare între caracterul tradiţional al comunităţii şi tipul de 

abilităţi exercitate. Aşadar, s-ar putea spune că ceea ce fac aceste comunităţi de rromi să fie 

tradiţionale sunt tocmai practicile, care prin ceea ce produc şi mai ales prin faptul că produsele 

sunt achiziţionate şi utilizate (adică există cerere), întreţin şi perpetuează acest caracter 

tradiţional. Există deci o relaţie de determinare între caracterul tradiţional al unei comunităţi şi 

tipul de abilităţi exercitate de membrii acestia, în acest caz fiind vorba despre confecţionarea 

obiectelor din diferite materiale. 

 

În acelaşi timp, cifrele rromilor care locuiesc în comunităţi de vătraşi corelate cu cifrele 

corespunzătoare celor care au abilităţi vocale sau de a cânta la un instrument, ne conduc spre 

concluzia că aceste practici au un caracter mai puţin tradiţional decât practica confecţionării de 

obiecte din diferite materiale. Faptul că mulţi dintre cei care cântă la un instrument locuiesc în 

comunităţi de vătraşi constituie un argument pentru a considera această abilitate ca una care 

poate fi exploatată cu succes de cei ce o deţin, nu doar în cadrul unei comunităţi de rromi 

tradiţionali (cum e cazul obiectelor confecţionate din lemn, metal sau alt material). 
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Graficul 17. Numărul rromilor care au abilităţi artistice în funcţie de tipul de comunitate în care 

locuiesc 

  

 Raportat la mediul de rezidenţă, numărul celor din mediul rural care 

confecţionează obiecte din lemn, metal sau alte materiale este dublu faţă de cel 

corespunzător rezidenţilor urbani. Astfel, considerând tradiţionalul o categorie 

corespunzătoare mai degrabă mediului rural, se confirmă din nou ipoteza lansată anterior, 

conform căreia realizarea obiectelor din diferite materiale este o practică care se înscrie în 

categoria tradiţionalului. 

 

 

 

 

 

Cu toate acestea şi numărul celor care au abilităţi vocale şi de a cânta la vreun instrument 

este mai mare în mediul rural decât în mediul urban, fără ca diferenţa să fie atât de mare precum 

în cazul cofecţionării obiectelor din diferite materiale. Acest fapt poate fi explicat prin doi 

factori, unul intrinsec şi altul extrinsec. Cel extrinsec ţine în special de numărul mic de 

Abilităţile artistice ale rromilor nu corespund cu activitatea sau ocupaţia 

zilnică a acestora. Numărul celor care au abilităţi vocale şi de a cânta la 

vreun instrument este mai mare în mediul rural decât în mediul urban. 
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oportunităţi pe care locuitorii din mediul rural le au pentru a deprinde un alt tip de abilităţi sau 

pentru a învăţa alte meserii.  

 

Dar în acelaşi timp, o mare importanţă o are factorul intrinsec concretizat în scepticismul 

etnicilor rromi faţă de soluţiile care vin din afară concretizate fie în programe/proiecte de 

educare, de conştientizare, de informare etc. Aceasta atitudine a rromilor este una care se explică 

prin teoria piramidei nevoilor lui Maslow, conform căreia numai satisfacerea nevoilor fiziologice 

şi a celor de siguranţă face posibilă apariţia şi dorinţa de satisfacere a nevoilor sociale, de stimă 

şi de autorealizare. Iar participarea la activităţi culturale şi nevoia împlinirii profesionale sunt 

necesităţi dinspre vârful piramidei. 

 

De exemplu, în studiul numit Barometrul relaţiilor interetnice
11

, realizat pe un eşantion de 

608 rromi de firma de Marketing şi Sondaje IMAS, în perioada mai-iunie 2009,  respondenţii au 

fost întrebaţi care a fost cel mai important lucru pe care l-a făcut o autoritate publică pentru 

comunităţile de rromi în ultimii 3 ani. Majoritatea au considerat ca fiind cele mai importante 

ajutoarele sociale în bani şi bunurile (32,8%) şi investiţiile în drumuri, poduri, apa, gaze, 

electrificare (31,6%). Doar 18,1% au menţionat programele educative (şcoli şi grădiniţe, educaţie 

pentru adulţi) ca fiind cele mai importante, şi numai 1,1% s-au referit la programe culturale. Prin 

aceste procente subliniem modul în care rromii interiorizează iniţiativele diferitelor instituţii de a 

le oferi suport în contextul incluziunii lor sociale, profesionale şi al dezvoltării comunităţilor din 

care fac parte 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Raport disponbil pe http://sper.org.ro/admin/uploads/File/1_ETN_Raport_partial_Romi.pdf, accesat la data de 

26.08.2010. 

 

http://sper.org.ro/admin/uploads/File/1_ETN_Raport_partial_Romi.pdf
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Graficul 18. Numărul rromilor care au abilităţi artistice în funcţie de mediul de rezidenţă  

 

 

Vom prezenta în următoarele rânduri câteva aspecte interesante care au reieşit din analiza  

statutului ocupaţional al celor care au declarat că ei, sau cineva din familie, deţin una dintre 

cele trei abilităţi puse în discuţie. 

 

Dintre cele 74 de persoane care cântă la un instrument (sau din a căror familie există o 

persoană cu această calitate) 15 sunt casnice, 18 au declarat că au “altă ocupaţie”, şi doar o 

singură persoană lucrează în domeniul “spectacole, cultură, recreative”. În ceea ce-i priveşte pe 

cei care la întrebarea “Dvs. sau cineva din familie cântaţi cu voce?”au răspuns afirmativ, s-au 

înregistrat 24 de persoane casnice, 17 în categoria “altă ocupaţie” şi tot o singură persoană a 

declarat că activează în domeniul “spectacole, cultură, recreative”.  

Majoritatea celor care lucrează ei înşişi sau care au declarat că au o persoană în familie 

care confecţionează obiecte din diverse materiale, se împart în două categorii: casnici (18) şi 

muncitori necalificaţi în sectoare neagricole (13). Surpinzător poate fi faptul că numai două 

persoane din cei 48 lucrează ca meşteşugari şi mecanici reparatori. 
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Două sunt concluziile importante care se pot trage din această analiză a statutului 

ocupaţional. În primul rând, faptul că abilităţile artistice pe care le au nu corespund cu activitatea 

de zi cu zi a rromilor intervievaţi şi cu modul în care aceştia îşi obţin mijloacele  financiare, cel 

puţin nu într-un cadru instituţionalizat şi formal.  

În al doilea rând, aceste cifre sugerează o îndepărtare a rromilor de meseriilor lor 

tradiţionale, şi recursul la orice altă ocupaţie care să fie generatoare de venit. De asemenea, 

numărul mare al răspunsurilor de tip “altă ocupaţie” sau de tip “casnic” pot fi interpretate ca fiind 

un indicator al prezenţei economiei informale. Legat de economia informală (care nu este 

echivalentă cu cea ilegală), şi mai ales de abandonarea meseriilor tradiţionale, Iulia Haşdeu 

desfăşoară un studiu aplicat pe trei comunităţi de rromi din Câmpia Română
12

. Ea argumentează 

că mondializarea economiei (în cazul de faţă referindu-se la piaţa mondială a aluminiului) a 

determinat multe comunităţi de rromi să-şi transforme ocupaţiile tradiţionale şi să se dedice 

recuperării de neferoase, practici care se încadrează aşadar în spectrul economiei informale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Haşdeu, Iulia (2005), “Kaj MARFA. Comerţul cu aluminiu şi degradarea condiţiei femeii la rromii căldărari” în, 

L. Chelcea, O. Mateescu (coord.), Economia informală în România: Pieţe, practici sociale şi transformări ale 

statului după 1989, Paideia, Bucureşti 
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Consum cultural. Nevoi culturale şi Tipuri de evenimente frecventate 

 

 

 

 

 

Pentru a afla ce tip de evenimente frecventează, persoanele de etnie rromă incluse în 

eşantion au fost întrebate care a fost cel mai recent tip de eveniment pentru propria etnie la care 

au participat. Astfel, ultimul eveniment la care au participat cei mai mulţi dintre ei (43%) a fost 

nuntă sau botez, 10% au participat la festivaluri organizate de Primărie şi doar 2% au fost 

prezenţi într-o sală de spectacole pentru a viziona un concert.  

 
Harta 17. Distribuţia pe regiunile de dezvoltare a primelor trei, cele mai recente evenimente 

frecventate de populaţia rromă 

 

 

Cel mai recent eveniment pentru etnia rromă la care au participat 

cei mai mulţi respondenţi este nunta sau botezul. Participarea 

rromilor la evenimente este determinată de proximitatea spaţială.  
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Faptul că cei mai mulţi rromi participă la evenimente ca nunţile şi botezurile poate 

indica importanţa dată de aceştia familiei dar şi comunităţii. Procentul mare înregistrat 

pentru nunţi şi botezuri poate fi intepretat ca un indicator al importanţei pe care aceste practici şi 

ritualurile pe care le presupun o au pentru membrii comunităţii. Nu trebuie pierdut din vedere că, 

fiind întrebaţi care este trăsătura cea mai importantă a unui membru de etnie rromă, cei mai mulţi 

dintre respondenţi au precizat „grija pentru familie/rude”. 

În acelaşi timp, nu trebuie pierdut din vedere aspectul economic. Lipsa mijloacelor 

financiare îi lasă pe rromi fără alternativa participării la o serie de evenimente care presupun 

anumite costuri financiare, aceştia mergând cu precădere la concerte/spectacole organizate de 

diferite instituţii (primărie – 10%, asociaţie/partid - 4%) şi care nu presupun plata unui bilet (târg 

– 6% ; concerte în aer liber – 4%). 

Un alt aspect important este caracterul închis al comunităţilor de rromi, cu atât mai mult 

cu cât mediul de rezidenţă este rural. Totodată, din procentele ilustrate în graficul următor, s-ar 

putea spune că participarea rromilor la evenimente este determinată şi de proximitatea spaţială. 

Astfel, putem sublinia numărul mic de participări la concerte în săli de spectacol, având în 

vedere că pe de-o parte în mediul rural infrastructura culturală publică este foarte precară; iar pe 

de altă parte, în mediul urban, sălile de spectacol sunt poziţionate în zone centrale, spre deosebire 

caracterul marginal din punct de vedere geografic al comunităţilor de rromi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul 19. Clasamentul celor mai recente tipuri de evenimente la care au participat rromii 
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 Nevoi de consum cultural  

Dacă în secţiunile anterioare am urmărit care sunt abilităţile artistice ale rromilor şi ce tip 

de evenimente culturale sau de petrecere a timpului liber frecventează, în următoarele rânduri 

vom explora preferinţele şi nevoile lor în ceea ce priveşte consumul cultural. După cum se 

evidenţiază şi în secţiunile anterioare, domeniul muzicii este cea mai frecventă opţiune a 

rromilor. 82% dintre respondenţi au afirmat că ar participa la spectacole de muzică dacă s-ar 

organiza asemenea evenimtente pentru etnia rromă.  

În cea ce priveşte modul de distribuţiei pe regiunile de dezvoltare a preferinţei 

respondenţilor rromi pentru spectacolele de muzică, din harta 18 se observă o dorinţă accentuată 

în zona Nord-Est. Această cerere mare pentru spectacole de muzică, ca şi procentul foarte mare 

de practicare a lăutăriei şi concertele în aer liber, care sunt în primele 3 cele mai des frecventate 

evenimente de rromi pentru regiunea Nord-Est, fac ca aceasta să poată fi considerată un nucleu al 

manifestării activităţilor muzicale.  

 
Harta 18. Distribuţia cercerii pentru spectacole de muzică pe regiunile de dezvoltare 
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Procentele mici înregistrate pentru evenimente de tip proiecţii de film sau spectacole de 

teatru pot fi explicate prin lipsa experienţelor de acest tip, instaurându-se astfel o oarecare 

respingere pentru necunoscut care generează la rândul ei şi o lipsă de interes pentru acestea. În 

această situaţie vorbim despre ceea ce se numeşte ”learning by consuming” (învăţare prin 

utilizare) care “se referă la faptul că publicul consumator se află într-o stare de incertitudine cu 

privire la funcţiile anumitor bunuri culturale, însă, prin experienţe de consum îşi formează 

preferinţe”
13

. În acelaşi timp, să nu uităm că mai mult de jumătate dintre respondenţi locuiesc în 

mediul rural, ceea ce împiedică şi mai mult accesul lor la evenimentele cu acest specific prin 

lipsa infrastructurii culturale publice şi îngreunează procesul de “învăţare prin utilizare”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul 20. Clasamentul celor mai dorite evenimente 

                                                           
13

 Teorie utilizată pentru a explica acelaşi fenomen (p. 23), în cadrul Barometrului de Consum Cultural 2008, 

disponibil pe http://culturadata.ro/PDF-uri/8.%20Barometru%202008.pdf.  

Gradul în care populaţia rromă îşi doreşte să participe la evenimente 

culturale este unul ridicat. Primele trei evenimente dorite de 

popoluaţia rromă sunt spectacolele de muzică, spectacolele de dans şi 

cele de circ.  

http://culturadata.ro/PDF-uri/8.%20Barometru%202008.pdf
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Harta 19. Distribuţia pe regiunile de dezvoltare a primelor trei preferinţe pentru activităţile culturale 

dorite de populaţia rromă 

 

 

 

 

 

În graficul 21, sunt ilustrate preferinţele pentru aceleaşi evenimente, având însă în vedere 

criteriul de gen. Este evident că bărbaţii sunt cei care îşi exprimă în mai mare măsură 

preferinţele pentru fiecare dintre tipurile de manifestări culturale, însă sunt de remarcat 

spectacolele de dans, teatrul pentru copii şi concursurile pentru copii pentru care atât bărbaţii, cât 

şi femeile îşi exprimă preferinţa în aceeaşi măsură. Acest fapt s-ar putea interpreta ca fiind un 

semn al preocupării comune, deopotrivă a bărbaţilor şi a femeilor, pentru evidenţierea şi 

dezvoltarea copiilor lor. 

Preferinţa pentru acitivităţi culturale este aproximativ acceaşi atât pentru bărbaţi, cât şi 

pentru femei. Se observă o diferenţă mai notabilă la nivelul spectacolelor de de teatru (dorite de 

47% femei şi 53% bărbaţi), concursurile de îndemânări (45% dintre femei şi 55% dintre bărbaţi) 

Pe dimensiunea de gen, atât un număr mare de bărbaţi, cât şi un număr 

mare de femei sunt interesaţi de evenimente culturale dedicate copiilor, 

ceea ce poate indica preocuparea acestora pentru dezvoltarea copiilor.  
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şi proiectţiile de film (dorite de 46%  femei şi 54% bărbaţi). O posibilă ipoteză explicativă este 

legată de statutul femeii rrome faţă de soţul său ori de ceilalţi bărbaţi din comunitate. În urma 

unui studiu calitativ realizat de SOROS în 2009, bazat pe realizarea de focus grupuri cu membri 

a şase comunităţi de rromi, tradiţionale şi netradiţionale, s-a ajuns la concluzia că „statusul 

femeii este unul de inferioritate, bărbatul fiind peste tot „un pic mai sus” (Săruleşti, bărbaţi peste 

35 ani). Pretutindeni există un consens la acest capitol, iar femeile acceptă acest fapt ca pe un dat 

incontestabil. Asta este firea lucrurilor şi ea trebuie acceptată ca atare, indiferent de vârsta celor 

cu care am stat de vorbă”
14

. 

Astfel, considerarea femeilor ca fiind inferioare bărbaţilor poate să genereze acestora 

nesiguranţă şi teama de ceea ce nu cunosc sau de experienţele care nu le sunt familiare. În cazul 

concursurilor de îndemânări, având în vedere că peste jumătate dintre cei care cântă la un 

instrument (54), care cântă cu vocea (53) şi care lucrează obiecte din lemn, metal sau orice alt 

material (34) sunt bărbaţi, este explicabilă opţiunea în mai mare măsură a respondenţilor de sex 

masculin pentru acest tip de evenimente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul 21. Evenimente preferate de bărabaţi şi femei din comunităţi rrome 

                                                           
14

 Raport de cercetare descarcat de pe http://www.soros.ro/ro/comunicate_detaliu.php?comunicat=103#, în data de 

27.08.2010 

 

http://www.soros.ro/ro/comunicate_detaliu.php?comunicat=103
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Urmărind criteriul vârstei (şi ţinând cont de proporţiile pe vârste din care este constiuit 

eşantionul) vom vedea că cei mai mulţi dintre cei cu vârste cuprinse în intervalul 30 - 59 de ani 

îşi doresc realizarea de concursuri pentru copii (55%), pentru toate celelalte tipuri de evenimente 

optându-se într-o măsură apropiată acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul 22. Evenimente preferate de rromi pe intervale de vârstă 

 

În graficul 23 sunt reprezentate procentele în care rromii intervievaţi îşi doresc 

desfăşurarea de evenimente culturale şi de petrecere a timpului liber, în funcţie de mediul lor de 

rezidenţă. Se remarcă faptul că peste 55% dintre toţi cei care exprimă dorinţa de a participa la 

evenimente locuiesc în mediul rural, principala explicaţie care s-ar putea aduce fiind lipsa 

oportunităţilor celor din mediul rural de a lua parte la acest tip de manifestări culturale, generată 

de oferta culturală foarte scăzută în satele şi comunele româneşti. 

Analizând aspectul infrastructurii culturale publice în mediul rural, conform datelor 

obţinute în urma Barometrului de Consum Cultural realizat de Centrul de Cercetare şi 

Consultanţă în Domeniul Culturii în 2009, reiese că 74% dintre respondenţi n-au dispus niciodată 

de cinematograf în localitatea în care trăiesc, 69% n-au avut nicioadată sală de spectacol, iar 63% 

n-au dispus niciodată de teatru.  
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Graficul 23. Evenimentele dorite de rromii din mediul rural şi urban 
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Receptarea Activităţii Organizaţiilor pentru Rromi şi Aşteptările Potenţialilor 

Beneficiari de la Centrul Naţional al Culturii Rrome  

Această secţiune îşi propune să surprindă gradul de cunoaştere al populaţiei rrome cu 

privire la fundaţiile/organizaţiile/instituţiile ale căror beneficiari sunt. Am inclus în chestionar un 

test de notorietate spontană, care să surprindă ce organizaţii pot nominaliza respondenţii liber, 

fără să aibă la dispoziţie o listă de variante. De asemenea, am dorit să aflăm dacă respondenţii 

doar iau la cunoştinţă despre existenţa organizaţiei respective sau dacă s-au aflat şi în ipostaza de 

beneficiari ai activităţii acesteia. În completare, am dorit să cartografiem aşteptările populaţiei 

rrome de la CNCR-Romano Kher pentru a documenta o viitoare strategie culturală adaptată pe 

preferinţele explicite ale beneficiarilor. 

 

 

 

 

Organizaţiile care se ocupă de problemele rromilor sunt puţin cunoscute de 

respondenţi. Notorietatea spontană a fundaţiilor/organizaţiilor/instituţiilor care se ocupă de 

problemele rromilor este una redusă, ceea ce indică faptul că aceste organizaţii nu îşi 

promovează suficient imaginea sau că au o capacitate limitată de acţiune, ceea ce produce un 

impact redus. Nicio organizaţie nu a întrunit un număr de răspunsuri relevant statistic, cele mai 

cunoscute organizaţii întrunind un număr de până la 32 de nominalizări, Partida Rromilor 

conducând detaşat în ierarhia notorietăţii. 

Partida Rromilor este cea mai cunoscută organizaţie care se ocupă de 

problemele rromilor. Puţini respondenţi pot nominaliza o organizaţie de 

profil, iar numărul celor care au participat la vreun eveniment organizat de 

acestea este foarte mic. Respondenţii sunt în schimb foarte deschişi la 

activităţile culturale pe care le+ar putea organiza CNCR-Romano Kher.   
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Graficul 24. Numărul de nominalizări ale celor mai cunoscute organizaţii care se ocupă de 

problemele rromilor 

 

În privinţa participării la evenimentele organizate de aceste instituţii, o foarte mică parte 

dintre respondenţi au participat la vreun eveniment al uneia dintre organizaţiile menţionate: 22 

de respondenţi din 600 au participat la un eveniment, 9 respondenţi din total la 2 evenimente şi 

alţi 9 la 3 evenimente. 

 

Activităţile culturale preferate de public implică diverse forme de spectacol. În 

privinţa aşteptărilor pe care beneficiarii le au de la CNCR-Romano Kher, un procent mare din 

populaţia inclusă în studiu este interesată de posibile activităţi culturale ale CNCR-Romano Kher 

şi se remarcă o deschidere către o paletă largă de activităţi. Activităţile care suscită cel mai mare 

interes sunt spectacolele de muzică şi dansuri rrome (86%), festivalurile de folclor (81%) şi 

concertele (74%). Un interes ceva mai scăzut se manifestă pentru sesiunile de comunicări 

ştiinţifice/dezbateri/conferinţe (40%), comemorări (40%), expoziţii de habitat rrom, fotografii, 

artă plastică cu specific (50%) şi filme documentare (52%). 
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Graficul 25. Preferinţa respondenţilor pentru evenimente pe care CNCR-Romano Kher le-ar putea 

organiza. 

 

* Tipurile de evenimente din vârful piramidei indică o mai mare preferinţă de consum, iar cele de 

la baza piramidei, o preferinţă redusă în rândul respondenţilor. 
 

 

Profilul de consumator este diferit în cazul rromilor cunoscători de limbă rromani (cei 

care înţeleg sau vorbesc limba), care, după cum am arătat într-o secţiune anterioară, preferă 

evenimentele de arte vizuale (79%), târguri de meşteşuguri tradiţionale (79%), proiecte în care să 

implice ONG-uri rrome sau şcoli cu elevi rromi (79%), aniversări şi comemorări, proiecţii de 

film şi dezbateri/conferinţe. Aşadar, rromii cunoscători de limba rromani manifestă o ierarhie 

aproape inversă a preferinţelor decât restul respondenţilor, care include activităţi culturale 

specializate. Aceasta impune ca strategia CNCR-Romano Kher să asigure evenimente cu profil 
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diferit, care să satisfacă atât exigenţele unui public mai implicat şi mai conectat la valorile 

culturale rrome, cât şi preferinţele unui public generalist. 

 

Harta 20. Distribuţia pe regiunile de dezvoltare a primelor trei preferinţe pentru activităţile 

CNCR-Romano Kher 
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Concluzii şi Recomandări 

În urma analizei datelor am identificat câteva concluzii si recomandări: 

 Pentru o parte a populaţiei de rromi există o recunoaştere parţială a propriei etnii, 

explicată de procentul mare de rromi românizaţi. Recomandăm CNCR-Romano Kher 

promovarea evenimentelor culturale specifice culturii rrome cu o componentă de 

încurajare a recunoaşterii identităţii etnice. O soluţie ar putea fi utilizarea unor 

materiale publicitare pentru promovarea evenimentelor culturale organizate de CNCR-

Romano Kher însoţite de mesaje de identificare cu etnia rromă sau de recunoaştere a 

apartenenţei la această etnie.  

 

  Majoritatea respondenţilor se simt în mare măsură parte a comunităţilor de rromii, dar se 

simt puţin reprezentaţi de organizaţiile cu specific etnic. Puţini respondenţi pot 

nominaliza o organizaţie de profil, iar numărul celor care au participat la vreun eveniment 

organizat de acestea este foarte mic. Respondenţii sunt în schimb foarte deschişi la 

activităţile culturale pe care le-ar putea organiza CNCR-Romano Kher. Recomandăm 

CNCR-Romano Kher realizarea unei campanii publicitare mai agresive care să 

informeze populaţia de etnie rromă atât despre obiectivul şi misiunea organizaţiei, 

cât şi despre serviciile culturale oferite şi evenimentele culturale organizate de 

CNCR-Romano Kher. O soluţie în acest sens ar putea fi utilizarea mijloacelor mass-

media identificate ca fiind preferate de respondenţi, cu precădere posturile Taraf TV şi 

ProTV.  

 

 Cea mai importantă calitate a celor din această etnie, în percepţia rromilor este grija 

pentru familie şi rude. Pe dimensiunea de gen, atât un număr mare de bărbaţi, cât şi un 

număr mare de femei sunt interesaţi de evenimente culturale dedicate copiilor, ceea ce 

poate indica preocuparea acestora pentru dezvoltarea copiilor. Recomandăm CNCR-

Romano Kher organizarea de evenimentele culturale destinate familiilor, cu 

activităţi care să implice atât părinţii, cât şi copiii. O soluţie în acest sens ar putea fi 

organizarea de programe de educaţie prin artă, de tipul cercurilor de creaţie, programelor 

muzicale sau evenimentelor culturale interactive.  

 

 În privinţa însuşirilor după care rromii consideră că sunt recunoscuţi de ceilalţi, acestea 

sunt îmbrăcămintea şi limba. Recomandăm CNCR-Romano Kher promovarea 

evenimentelor culturale în limba rromani sau destinate promovării portului 

tradiţional specific etniei rrome. Ar putea avea succes târgurile cu vânzare de haine 

tradiţionale, însoţite de alte evenimente culturale în limba rromani.  
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 Cea mai mare parte a rromilor au o cultură recentă a personalităţilor acestei etnii. 

Personalităţile consacrate ca referinţe pentru etnia rromă (Ion Voicu, Jean Constantin, 

Sile Dinicu) sunt numite doar în foarte puţine cazuri. Recomandăm CNCR-Romano 

Kher promovarea personalităţilor culturale consacrate ale etniei rrome în cadrul 

evenimentelor culturale organizate. Editarea unor CD-uri/casete audio cu 

personalităţile din domeniul muzical şi distribuirea lor în cadrul evenimentelor culturale 

organizate de CNCR-Romano Kher ar putea creşte gradul de cunoaştere a elitei culturale 

rrome.  

 

 Cele mai bine păstrate valori culturale sunt obiceiurile specifice ceremonialelor de nuntă 

aşa cum sunt „jucatul cămăşii” şi „rachiul”. Recomandăm CNCR-Romano Kher 

promovarea obiceiurilor tradiţionale în special în rândul vătraşilor. În acest sens ar 

fi utile organizarea unor evenimente culturale destinate cunoaşterii obiceiurilor 

tradiţionale.  

 

 Abilităţile respondenţilor de a înţelege, vorbi şi citi limba română sunt semnificativ mai 

mari decât abilităţile de utilizare a limbii rromani. Recomandăm promovarea limbii 

rromani prin organizarea evenimentelor culturale în care să fie utilizate atât limba 

română, cât şi limba rromani.  

 

 Interesul respondenţilor pentru activităţile culturale ale CNCR-Romano Kher creşte odată 

cu abilităţile de utilizare a limbii rromani. Recomandăm CNCR-Romano Kher 

includerea componentei lingvistice în proiectele lor culturale, pentru a stimula 

consumul cultural. 

 

 Ascultarea muzicii tradiţionale rrome este cea mai practicată dintre activităţile de consum 

cultural domestic cu profil etnic. Recomandăm organizarea evenimentelor culturale 

preponderent din domeniul muzical. În acest sens ar fi utilă promovarea muzicii 

tradiţionale rrome în cadrul evenimentelor organizate de CNCR-Romano Kher şi 

organizarea de evenimente destinate cultivării abilităţilor muzicale.  

 

 Din meseriile tradiţionale culturii rrome, predominant se practică lăutăria, prelucrarea 

metalului şi ghicitul. Sunt practicate atât meserii cu un caracter artistic (artizanat, 

ceramică), cât şi unele cu caracter mai pragmatic (cositoria, prelucrarea metalului). 

Recomandăm CNCR-Roamno Kher promovarea meseriilor tradiţionale în cadrul 

evenimentelor culturale organizate. În acest sens ar fi utile organizarea unor 

evenimente culturale destinate cunoaşterii meseriilor tradiţionale, de tipul târgurilor la 

care să fie invitaţi meşteri tradiţionali rromi sau stabilirea de parteneriate cu instituţiile 

muzeale de profil pentru includerea în expoziţiile permanente sau temporare a unei 

secţiuni destinate culturii tradiţionale rrome. De asemenea, CNCR-Romano Kher ar putea 
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iniţia parteneriate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în vederea includerii meseriilor 

tradiţionale rrome în curricula de curs. O altă recomandare pentru CNCR-Romano Kher 

este cea de a-şi adapta oferta de evenimente şi activităţi în funcţie şi de aspectul 

meseriilor practicate, nu numai în funcţie de preferinţele de consum cultural. De ex. 

regiunea de S-V, singura unde apare cererea pentru cursuri de formare, este regiunea cu 

număr mare de rromi rudari şi unde se practică în procente mari lucrările în lemn. 

 

 Cultivarea unor abilităţi artistice în cadrul familiei este scăzută. În cele mai multe cazuri 

cei care deţin o abilitate artistică sunt cei din categoria de vârstă 35-59 ani. 

Recomandăm CNCR-Romano Kher încurajarea dezvoltării abilităţilor artistice mai 

ales pentru categoriile de vârstă până în 35 de ani. În acest sens ar fi util organizarea 

unor concursuri cu premii destinate promovării tinerelor talente sau oranizarea unor 

parteneriate cu liceele şi facultăţile de profil pentru obţinerea unor locuri destinate 

persoanelor de etnie rromă.  

 

 Faptul că în regiunile Nord-Vest, Vest, Sud-Vest şi Sud-Est, în primele trei evenimente 

cele mai recent frecventate sunt numite festivalurile organizate de primărie poate indica o 

preocuparea mai mare a autorităţilor locale pentru tipul acesta de evenimente. O 

recomandare în acest sens este o posibilă colaborare a CNCR-Romano Kher cu 

autorităţile locale din aceste regiuni pentru desfăşurarea de activităţi. 

 

 Activităţile culturale preferate de public implică diverse forme de spectacol. Gradul în 

care populaţia rromă îşi doreşte să participe la evenimente culturale este unul ridicat. 

Primele trei evenimente dorite de popoluaţia rromă sunt spectacolele de muzică, 

spectacolele de dans şi cele de circ. Recomandăm CNCR-Romano Kher organizarea 

preponderent a evenimentelor culturale din domeniul artelor spectacolului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


